
Trang 1/3 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

Bằng việc tham gia Chương trình khuyến mại (CTKM) này, Khách hàng mặc định chấp nhận 

tất cả các điều khoản và điều kiện của CTKM được liệt kê theo nội dung cụ thể như dưới đây. 

1. Tên chương trình:  

“SIÊU ƯU ĐÃI GIẢM 50% - ĐẶT VÉ NGAY TRÊN VIETBANK DIGITAL” 

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 06/11/2022 (Chương trình có 

thể kết thúc sớm hơn nếu ngân sách khuyến mại được sử dụng hết).  

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc. 

4. Tổng giá trị giải thưởng: 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng.  

5. Đối tượng khuyến mại: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ đặt vé máy bay, đặt vé tàu, 

đặt vé xe và đặt vé xem phim trên ứng dụng Vietbank Digital (Vietbank Digital).  

6. Cơ cấu giải thưởng: 

 

 

Hạng 

mục 

Nội dung giải thưởng 

Giá trị  

giải 

thưởng 

(VND) 

Số 

lượng 

giải 

thưởng 

Số 

đợt 

Tổng 

giải 

thưởng 

Thành tiền 

(VND) 

Ưu đãi 01 

Mỗi tuần, giảm 50% (tối đa 

100.000 đồng) cho 65 Khách hàng 

đầu tiên nhập mã VIETBANK100 

khi thực hiện giao dịch đặt vé máy 

bay, đặt vé tàu, đặt vé xe thành 

công trên Vietbank Digital. 

100.000 65 08 520 52.000.000 

Ưu đãi 02 

Mỗi tuần, giảm 50% (tối đa 

50.000 đồng) cho 20 Khách hàng 

đầu tiên nhập mã VIETBANK50 

khi thực hiện giao dịch đặt vé xem 

phim thành công trên Vietbank 

Digital. 

50.000 20 08 160 8.000.000 

Tổng cộng 680 60.000.000 

Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng. 
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Điều kiện chung: 

- Mỗi Khách hàng được nhận khuyến mại và sử dụng mã khuyến mại tối đa 01 

lần/mã/tuần. 

- Mỗi tuần bắt đầu từ 00:00:00 ngày thứ Hai đến 23:59:59 Chủ nhật. 

- Đối với Ưu đãi 01: 

 Áp dụng cho 65 Khách hàng cá nhân nhập mã VIETBANK100 sớm nhất mỗi tuần 

khi thực hiện giao dịch đặt vé máy bay, đặt vé tàu, đặt vé xe thành công trên 

Vietbank Digital, cụ thể:  

o Đặt vé máy bay: 40 giao dịch được hưởng khuyến mại/tuần. 

o Đặt vé tàu và đặt vé xe: 25 giao dịch được hưởng khuyến mại/tuần. 

- Đối với Ưu đãi 02:   

 Áp dụng cho 20 Khách hàng cá nhân nhập mã VIETBANK50 sớm nhất mỗi tuần 

khi thực hiện giao dịch đặt vé xem phim thành công trên Vietbank Digital.  

- Các điều kiện khác: 

o Mã khuyến mại được áp dụng giảm trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán 

thành công của Khách hàng. 

o Mã khuyến mại chỉ có giá trị áp dụng trong thời hạn diễn ra CTKM, không có 

giá trị quy đổi thành tiền mặt, hiện vật có giá trị, bảo lưu hoặc hoàn lại tiền 

thừa.  

7. Các quy định khi tham gia chương trình: 

- Giao dịch được xét là giao dịch thành công trong thời gian triển khai chương trình, 

không bao gồm giao dịch trong quá trình xử lý khiếu nại/tranh chấp, giao dịch hoàn 

tiền, giao dịch bị hủy bỏ, giao dịch có dấu hiệu gian lận, lợi dụng.  

- Việc tổ chức CTKM phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan. 

- Đối với bất kỳ giao dịch nào Vietbank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ; trục lợi, 

không mang mục đích cá nhân; Vietbank có quyền loại trừ giao dịch đó ra khỏi chương 

trình và từ chối trao thưởng hoặc truy thu lại giá trị giải thưởng đã trao tặng Khách hàng 

mà không cần báo trước. 

- Trong bất kì trường hợp xảy ra tranh chấp; khiếu nại, quyết định của Vietbank là quyết 

định cuối cùng. 
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- Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Vietbank và thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật về khuyến mại. 

- Vietbank thông báo công khai nội dung chi tiết của Thể lệ và kết quả CTKM này tại 

https://www.vietbank.com.vn/ (website Vietbank) hoặc trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Vietbank có quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của chương trình khuyến mại cho phù 

hợp theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên website Vietbank. 

https://www.vietbank.com.vn/

